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FlexiBlink Larmsändare med 3 knappar är en produkt av FlexiBlink LIFE-serien. Larmsändaren 
varnar till FlexiBlink LIFE-mottagare.  

Larmsändaren har tre knappar som skickar olika signaler/meddelanden till FlexiBlink LIFE-
mottagarna.  

FlexiBlink Larmsändare med 3 knappar 

Bruksanvisning 
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Mottagaren IRIS LIFE med display visar symboler relaterade till det enskilda meddelandet, 
samtidigt som den varnar med ljus och ljud. Andra FlexiBlink LIFE-mottagare varnar med ljus, 
ljud och vibrationer, beroende på produktfunktioner. 

 

1. LED 
 
 
2. Hjälp mig nu! 
3. Hjälp mig snart 
4. Begärd hjälp 
 
 
 

 
 
 

 
8. Funktionsväljare (ID-väljare) 
 
9. LIFE-knapp 
 
10. Indikator för ljus 
 
 
 

 

BATTERI OCH LADDNING: 
Den levereras med ett litiumbatteri med hög kapacitet (9100100934), vilket säkerställer 
driften av enheten i många år. Ladda inte batteriet. 

SAMMANKOPPLING 

Alla FlexiBlink LIFE-enheter som ska fungera tillsammans måste sammankopplas. Detta gör 
du genom att trycka på LIFE-knappen (9). 
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1. Tryck på LIFE-knappen på 
en av enheterna 2 gånger. 

2. Tryck på LIFE-knappen på 
den andra enheten 1 gång. 
Indikatorlamporna på båda 
enheterna blinkar grönt. 

3. Sammankopplingen 
bekräftas av 
indikatorlamporna som lyser 
fast i 2-3 sekunder.  
Enheterna är redo att 
användas. Tryck på "Test" -
knappen på den ena 
sändare för att kontrollera 
sammankopplingen. 

 
SAMMANKOPPLING AV NY ENHET TILL BEFINTLIGT SYSTEM 
1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från befintligt system 2 gånger. 
2. Tryck på LIFE-knappen på den nya enheten 1 gång. 

3. Sammankopplingen bekräftas av indikatorlamporna som lyser fast grönt i 2-3 sekunder. 
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen för att kontrollera 
sammankopplingen. 
 
SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES 
Om du får ett rött ljus i den nya enheten när du sammankopplar dem, så misslyckades 
sammankopplingen. 

Återställ enheten innan du provar sammankoppla på nytt. (Se nedan).  

AVBRYT SAMMANKOPPLINGEN 
För att avbryta en sammankoppling, tryck på LIFE-knappen 1 gång. 

ÅTERSTÄLL SAMMANKOPPLINGEN  
Tryck på LIFE-knappen på enheten där sammankopplingen ska raderas 5 gånger. Detta 
bekräftas med röda och gröna blinkningar. Om du vill ändra produktens funktioner, se 
avsnittet "Utökade funktioner". 
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MONTERING 

Larmsändaren kan monteras på vägg eller bord med medföljande kardborreband. Använd 
den medföljande alkoholpinnen för att rengöra väggen. Tryck fast de självhäftande ytorna 
ordentligt på plats i minst 10 sekunder. 

Anslutning till extern knapp: 

Anslutningskontakterna längst ner på Larmsändaren är till för anslutning till externa 
tryckknappar. 

I BRUK 

Larmsändaren ger individuella varningar beroende på vilken knapp som används. 

Se tabellen nedan för vilka meddelanden skickas. 

Knapp Alert 
Röd Hjälp mig nu! 
Gul Hjälp mig snart! 
Grön Begärd hjälp 

 

FUNKTIONSKONTROLL 
På Larmsändaren hittar du en indikatorlampa. Den släcks vanligtvis.  

När Larmsändaren skickar meddelanden blinkar lampan grönt. Vid fel blinkar 
indikatorlampan rött. 

 

VIKTIG INFORMATION: 
Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktig trasa. Produkten är avsedd för 
inomhusbruk i icke-kondenserande miljö. 

Produkten kommer att meddela mottagarna om behovet av ett batteribyte om du har 
mottagare som visar detta. 

Produkten ska inte lämnas i direkt solljus. 

BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING 
Får endast användas inom EU/EES. 

ÅTERVINNING 
Kasta inte produkten med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för deponering 
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av elektriska produkter. Med rätt hantering kan stora delar av produkten återvinnas, 
samtidigt som miljön skyddas. 

SÄKERHET 
Undvik att utsätta enheten för lågor och andra direkta värmekällor. Skruva inte isär 
produkten. 

TEKNISKA DATA 

Dim. (bxhxd):  65x130x30 mm Sändareffekt: 10 mW e.r.p. 
Vikt: 140 g Batteri: Litium 3V 
Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz Temperatur: -10 °C - +40 ºC 

 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
Tillverkaren Vestfold Audio AS intygar att produkten uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.  

För fullständig dokumentation om överrensstämmelse, tag kontakt via e-post: 
upphandlingar@icap.nu  

FELSÖKNING 

Problem Möjlig orsak Lösningar 
Det meddelar inte i 
mottagare 

 

Larmsändaren får ingen signal 
från källan / den lyser inte 
grönt. 

Tryck på en av knapparna och 
kontrollera om meddelandet 
visas. 

 Anslutningen till signalkällan 
misslyckas 

Kontrollera anslutningen till 
signalkällan 

 Batteriet i Larmsändaren är 
tomt/det blinkar rött. 

Byt batteri. 

 Avståndet mellan 
Larmsändaren och 
mottagaren är för stort. 

Flytta enheterna närmare 
varandra eller sätt i en 
repeater. 

 Enheterna är inte parkopplade. Utför parning. 
Parkoppling fungerar inte Båda enheterna har parats 

ihop tidigare. Det blinkar rött. 
Tryck på LIFE-knappen 5 
gånger på enheten som ska 
läggas till. 

Efter TEST-tryckning lyser 
sändaren rött under lång tid 

Enheten är inte ihopkopplad 
med någon mottagare 

Anslut enheten till en 
mottagare 

Efter TEST-tryck lyser sändaren 
grönt under lång tid, sedan 
orange under lång tid 

Ingen mottagare är 
ihopkopplad med sändaren 

Kontrollera att det finns en 
mottagare i systemet. Återställ 
enheten. Återkoppla. Försök 
igen 
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Grönt tänds inte när signalen 
aktiveras. 

Sjuksignalsändaren uppfattar 
inte signalen. 

Se till att källan ger rätt signal 
till ingången. 

Det blinkar rött/grönt i 
Sjuksignalsändaren 

Batteriet i Sjuksignalsändaren 
är snart tomt. 

Byt batteri 
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